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Nieuwsbrief 

 

Algemeen 

Nieuwsbrief 
Naar aanleiding van de evaluatie van de digitale overlegtafel heeft de regio ervoor gekozen haar 
partners maandelijks op de hoogte te houden van interessante ontwikkelingen. Elke eerste werkdag 
van de maand verschijnt de regionale nieuwsbrief met informatie over de transformatie, de uitvoering, 
contractmanagement en inkoop. 
 
 
Transformatie agenda 

Save the date 
Veel projecten zijn opgestart en in volle ontwikkeling. De regio is verheugd te zien dat er een 
waardevolle samenwerking ontstaat tussen alle betrokken partners. In navolging van de transformatie 

bijeenkomst van 1 februari jl. wordt er een vervolg bijeenkomst gehouden op 26 september.   

  
 
Domein Jeugd 

Memo budgetplafonds 
Een aantal zorgaanbieders Jeugd heeft reeds het budgetplafond dat is vastgesteld in hun contract 
bereikt. Het NSDMH heeft een memo ontwikkeld waarin wordt uitgelegd wat er moet gebeuren als 
deze situatie zich voordoet. De memo vindt u op onze website www.nsdmh.nl. 
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Extra inzet van uren = extra beschikken 

Een veelgehoorde vraag is:  “Mogen wij de begeleidingsuren van kinderen opsparen voor extra inzet 
in de zomervakantie? 

 
Inhoud 

Inhoudelijk zijn gemeenten voorstander van flexibiliteit. Casusvragen? Leg ze terug bij het Sociaal 
Team, want het hangt af van het doel van het individueel ondersteuningsplan. In hoeverre draagt het 
opsparen van uren bij aan het bereiken van het doel? 

 
Proces 
Wat betreft facturatie: de techniek is ingeregeld op grond van de gemaakte beschikkingskeuze. In 
Midden-Holland is dat een statische werkwijze waarbij de gemeente eenmalig beschikt en geen ruimte 
is voor flexibiliteit in de bestaande beschikking.  
Er is gekozen voor beschikken op volume per periode. Bij het verwerken van facturen wordt een 
match gemaakt op volume, prijs en periode. De huidige manier van verwerken van facturen biedt 
daarom geen mogelijkheid tot ‘sparen van uren’. Facturen met teveel uren  vallen uit.  Als er 
bijvoorbeeld in de zomervakantie extra uren worden ingezet dient hiervoor door de gemeente voor de 
zomerperiode extra beschikt te worden.  
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Kortdurend verblijf 2016 

Onlangs is een richtlijn afgegeven aan Sociaal Teams en overige verwijzers voor het indiceren van 
kortdurend verblijf, gezien de variëteit waarin dit wordt aangeboden. Kortdurend verblijf zien we als 
een product dat het ontlasten van ouders en mantelzorgers beoogt. De dagactiviteit/begeleiding heeft 
géén aanvullend doel in de ontwikkeling of ondersteuning van het kind of volwassene. We gaan uit 
van een groepsgebonden aanbod zonder individuele begeleiding. Betreft het een cliënt die 
aanvullende specialistische aandacht, lichamelijke verzorging of medische begeleiding nodig heeft? 

http://www.nsdmh.nl/
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Dan beschikt de gemeente aanvullend, of wordt deze begeleiding vanuit voorliggende voorzieningen 
of de wijkverpleging georganiseerd.  
 

Het product kortdurend verblijf bestaat per etmaal uit: 
nacht (één van de onderstaande producten):  
1x verblijfscomponent Z992 / 38223 of 1x verblijfscomponent Z993 / 38230 
plus  
overdag (één van de onderstaande producten): 
2 dagdelen dagactiviteit H815 / 33210 of 2,5 uur begeleiding H300 / 34200.  

 
Met het hanteren van deze richtlijn wijzigen we overigens niets aan bestaande beschikkingen. 
Daarvoor geldt: factureren op basis van werkelijk geleverde zorg.  
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Inkoop  
De transformatieplannen 2016 voor de jeugd zijn beoordeeld en het resterende budget is verdeeld 
over de zorgaanbieders met een basis- en een deelovereenkomst. Ook is er reeds gestart met de 
voorbereidingen voor de inkoop 2017. Een projectteam bestaande uit inkopers, beleidsmedewerkers 
en uitvoerders is de contouren van het inkoopkader aan het ontwikkelen. Op 28 april jl. is tijdens een 
speciale GGZ bijeenkomst reeds input gevraagd aan de aanwezige zorgaanbieders. De ideeën 
worden in de projectgroep uitgebreid besproken. Op 18 mei zal de Fysieke Overlegtafel jeugd haar 
gedachten laten gaan over diverse onderwerpen die bij de inkoop 2017 van belang zijn. Mocht uw 
organisatie geen deelnemer zijn aan de Fysieke Overlegtafel jeugd, maar wel tips hebben voor de 
inkoop 2017, geef deze dan vóór donderdag 12 mei door aan het nsdmh via nsdmh@gouda.nl. Deze 
voorstellen worden dan ingebracht aan de Fysieke Overlegtafel van 18 mei.       
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